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Różnorodne jak samo życie
Życie nabiera nowego wymiaru z Toyotą Hilux. Moc,
wszechstronność i dynamiczny wygląd, połączone
z lekkością właściwą samochodom osobowym, otwierają
przed Tobą świat nieskończonych możliwości.
Akcesoria Toyoty pozwalają wyrazić Twoje osobiste preferencje
dotyczące stylu, komfortu i funkcjonalności.
Co ważniejsze, wszystkie akcesoria zaprojektowano specjalnie
dla samochodów Toyoty i wykonano z taką samą dbałością
o szczegóły jak sam pojazd. Akcesoria produkowane przez
akredytowanych partnerów spełniają wysokie standardy
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jakości i funkcjonalności. Dlatego ich montaż jest zawsze
prosty, a integracja doskonała, przy jednoczesnym zachowaniu
najwyższej jakości i niezawodności.
Gdziekolwiek pojedziesz, cokolwiek zaplanujesz, Hilux
z akcesoriami Toyoty zapewni Ci niezapomniane przeżycia.
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Toyota Hilux

1.

Hilux z 16” felgami aluminiowymi
„Tatra”, orurowaniem progów,
twardą osłoną przestrzeni bagażowej
i bagażnikiem dachowym

2.

Felgi aluminiowe „Zagros” 15”, 4x2

3.

Felgi aluminiowe „Ozark” 15”, 4x4

4.

Felgi aluminiowe „Tatra” 16”, 4x4

1

Wybierz własny styl 
Gdy w grę wchodzi styl, szczegóły mają pierwszorzędne
znaczenie. Akcesoria Toyoty pozwalają wyrazić
indywidualność oraz przyzwyczajenia właściciela.
Felgi aluminiowe doskonale podkreślą siłę oraz odmienią
charakter i wygląd Twojego auta. Dostępne są dwa modele
felg 15” i jeden model 16”. Wszystkie zaprojektowano jako
integralny element Toyoty Hilux, a następnie wykonano
przy zachowaniu najwyższych standardów gwarantujących
wytrzymałość, lekkość i trwałość.
2
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Toyota Hilux

1

Każda droga jest inna 
Teraz masz pewność, że każda podróż będzie udana,
a do celu dojedziesz w doskonałym stylu. Niezależnie
od wyboru drogi, na prostej szosie czy na krętym górskim
szlaku, Toyota Hilux pozwoli Ci się wyróżnić.
Orurowanie przestrzeni bagażowej jest doskonałym sposobem
wyrażenia własnej indywidualności. Wykonane ze stali
nierdzewnej, z błyszczącą chromowaną powłoką, mocowane
tuż za kabiną tworzy nadzwyczajny efekt wizualny. Projekt
i mocowanie zachowują pełną zgodność z wykładziną
przestrzeni bagażowej.
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Kształt i wszechstronność Toyoty Hilux w podobny sposób
akcentuje chromowane orurowanie progów ze stali
nierdzewnej. Możliwy jest również montaż aluminiowych
stopni bocznych, które uzupełniają stylowy wygląd samochodu,
jednocześnie ułatwiając wejście do niego.
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1.

Orurowanie przestrzeni bagażowej

2.

Orurowanie progów

3.

Aluminiowe stopnie boczne
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Toyota Hilux

1

Mocne wrażenia 
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Odporność Toyoty Hilux jest widoczna już na pierwszy
rzut oka. Użyj stylowych akcesoriów, a zdecydowanie
wzmocnisz to wrażenie. Hilux nie zawiedzie Cię nawet
w najtrudniejszym terenie.

Jeżeli wolisz bardziej subtelne środki wyrazu, wystarczy
srebrzysta osłona podwozia, która podkreśli siłę
oryginalnego zderzaka przedniego.

Osłona przedniego zderzaka doskonale pasuje do wyglądu
samochodu. Wykonana z czarnego, przyjemnego w dotyku
poliuretanu podkreśla solidność przedniej części auta.
Osłona może być dostępna w kolorze Twojej Toyoty Hilux
i obejmuje osłonę podwozia w kolorze srebrnym oraz
dopełniające całości chromowane wykończenie.

Dodatkowe przednie reflektory dopełniają wyglądu
samochodu przeznaczonego dla osób uwielbiających
przygodę. Uruchamiane po włączeniu świateł długich,
zapewniają potężne dodatkowe oświetlenie poprawiające
widoczność w nocy i podczas złych warunków
pogodowych.

1.

Hilux z osłoną przedniego zderzaka i osłoną podwozia

2.

Dodatkowe reflektory przednie

3.

Osłona podwozia

4.

Osłona przedniego zderzaka

2

3

4

09

Toyota Hilux

1
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1.

Skórzane wnętrze

2.

Nakładki progowe

3.

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów, 4x2

4.

Skórzane gałki dźwigni zmiany biegów, 4x4
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Dotyk luksusu 
Skórzane wnętrze podkreśla luksusowe wykonanie kabiny
Toyoty Hilux.
Oryginalne skórzane wnętrze pasuje do wszystkich wersji
nadwozia i obejmuje tapicerkę siedzeń oraz drzwi dostępną
w kolorze jasnoszarym.
Do wykonania tapicerki Toyoty dobieramy tylko najlepsze
i najdelikatniejsze rodzaje skór. Podczas produkcji każdy element
sprawdzamy pod względem zgodności z surowymi normami
europejskimi. Dzięki temu zapewniamy wygodę i trwałość,
a zachowanie czystości i elegancji staje się niezwykle proste.

Detale wewnątrz wzmacniają wrażenie doskonałości. Matowe
nakładki progowe ze stali nierdzewnej nie tylko wnoszą
dodatkowy akcent estetyczny, ale także zabezpieczają progi
przed drobnymi wgnieceniami i rysami. Skórzana gałka dźwigni
zmiany biegów, dostępna zarówno w modelach z napędem
na dwa, jak i cztery koła, jest dopełnieniem luksusowej całości.
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Toyota Hilux

1.

Nawigacja satelitarna „full map”

2.

Zestaw głośnomówiący

3.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

4.

Odtwarzacz CD 2 DIN obsługujący pliki MP3

5.

Odtwarzacz CD 2 DIN

6.

Zmieniarka na 6 CD pod siedzeniem

7.

Subwoofer pod siedzeniem

8.

Głośnik wysokotonowy w przednim słupku

1
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W kontakcie ze światem
Toyota sprawia, że technologia jest na Twoje usługi bez
względu na to, gdzie się znajdujesz. System nawigacji
satelitarnej, zestawy głośnomówiące i nowoczesny system
audio zapewnią doskonałą komunikację w dowolnym
miejscu na ziemi.
Wyjątkowy system nawigacji satelitarnej „full map” TNS510,
wyposażony w 5,8“ ekran dotykowy, pozwala dotrzeć do
dowolnego punktu w Europie. System wyświetla wskazówki
na kolorowych mapach, jednocześnie podając informacje za
pomocą komunikatów głosowych. Dostępne funkcje obejmują
m.in. wyznaczanie najkrótszej i najszybszej trasy przejazdu,
proponowanie najbliższych objazdów, wyszukiwanie miejsc
użyteczności publicznej czy programowanie własnych miejsc na
mapie.

12

Bezpieczeństwo jazdy wzrasta dzięki dostępnemu w trzech
wersjach zestawowi głośnomówiącemu Toyoty. Wystarczy
umieścić telefon* na wymiennym uchwycie i gotowe!
Dodatkowo uchwyt pozwala na używanie aparatu w innym
samochodzie wyposażonym w ten system. W razie zmiany
telefonu wystarczy dokupić nowy uchwyt bez konieczności
zmiany całego systemu.
Do wyboru jest również zestaw głośnomówiący Bluetooth
wyposażony w zaawansowany system rozpoznawania poleceń
głosowych, w tym również wybierania numerów. System ma
podświetlaną klawiaturę numeryczną na desce rozdzielczej,
korzysta z systemu audio w celu zapewnienia lepszego dźwięku
i posiada mikrofon kierunkowy poprawiający odbiór. Rozmowy
są automatycznie przełączane pomiędzy aparatem a zestawem
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głośnomówiącym nawet podczas wsiadania i wysiadania
z pojazdu. Dodatkową korzyścią jest możliwość podłączenia
do systemu czterech różnych telefonów.
Akcesoria audio sprawią, że podróż upłynie szybko i przyjemnie.
Toyotę Hilux możesz wyposażyć w radioodtwarzacz CD
obsługujący pliki MP3, odtwarzacze 2 DIN umożliwiające
integrację z systemem nawigacji satelitarnej, zmieniarki
CD na desce rozdzielczej i pod fotelem pasażera, głośniki
wysokotonowe w przednich słupkach oraz subwoofer do tonów
niskich montowany pod siedzeniem. Każdy z tych elementów
poprawia akustykę kabiny.
* Szczegóły dotyczące kompatybilności z poszczególnymi modelami telefonów można
uzyskać u dilerów Toyoty.
8
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Toyota Hilux
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3

Bezpieczeństwo na
pierwszym miejscu
Dla rodziców ochrona dzieci w czasie podróży jest
najważniejsza. Dlatego też foteliki do przewożenia
dzieci i systemy ich mocowania zaprojektowano w celu
zapewnienia jak największego bezpieczeństwa.
Fotelik „Babysafe” jest przeznaczony dla najmłodszych dzieci,
czyli od urodzenia do 15. miesiąca życia (ważących do 13 kg).
Stanowi dodatkową ochronę podczas zderzeń bocznych
oraz posiada regulowany daszek osłaniający przed słońcem
i wiatrem.
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Fotelik „Duo Plus” zapewnia bezpieczeństwo dzieciom
pomiędzy 8. miesiącem a 4. rokiem życia (ważących 9–18 kg).
Jest mocowany za pomocą standardowego trzypunktowego
pasa bezpieczeństwa i posiada szerokie skrzydła chroniące
dziecko w razie zderzenia bocznego.
Fotelik „Kid” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od
3 do 12 lat (ważących około 15–36 kg). Składa się z dwóch

1.

Fotelik „Duo Plus”

2.

Fotelik „Babysafe”

3.

Fotelik „Kid”

4.

Dywaniki gumowe

5.

Dywaniki welurowe

6.

Dywaniki welurowe
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części: siedziska i oparcia z głębokimi skrzydłami oraz
regulowanego podparcia na głowę. Dodatkowa wysokość
siedziska oraz prowadnice na oparciu zapewniają odpowiednie
ustawienie pasów bezpieczeństwa.
Wykładzinę samochodu ochronią natomiast idealnie
dopasowane dywaniki gumowe na najgorszą pogodę oraz
dywaniki welurowe i z tkaniny.
6
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Toyota Hilux

1

Czujniki systemu ułatwiającego
parkowanie są dostępne w kolorze
nadwozia.

Ochrona na co dzień 
Akcesoria Toyoty zapewniają dodatkową ochronę pojazdu,
a Tobie spokój ducha.
System ułatwiający parkowanie pomoże uniknąć wgniecenia
i zarysowania karoserii podczas manewrowania w trudnych
sytuacjach lub parkowania przy niskich, źle widocznych
obiektach. Dostępny jest w dwóch wersjach: TPA400
z czterema czujnikami tylnymi lub TPA800 z czterema
czujnikami tylnymi i czterema przednimi. Po uruchomieniu
systemu czujniki generują sygnał dźwiękowy nasilający się
w miarę dojeżdżania do przeszkody.
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Czuły alarm antykradzieżowy idealnie uzupełnia fabryczny
immobilizer. Ponadto udostępniamy stalową blokadę koła
zapasowego i zestaw czterech śrub antykradzieżowych
z unikalnym, kodowanym kluczem zabezpieczającym
aluminiowe felgi.
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Dla kierowców ceniących sobie dopływ świeżego powietrza
oferujemy owiewki szyb przednich redukujące przeciąg i hałas
podczas jazdy z otwartymi oknami.

5

1.

System ułatwiający parkowanie TPA400/TPA800

2.

System antykradzieżowy

3.

Owiewki

4.

Blokada koła zapasowego

5.

Śruby antykradzieżowe
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Toyota Hilux

Hilux z 16” felgami aluminiowymi „Tatra”, orurowaniem progów,
zabudową poliestrową przestrzeni bagażowej z bocznymi szybami
i bagażnikiem dachowym oraz tylnym uchwytem
na rowery
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Toyota Hilux

1

2
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1.

Tylny uchwyt na rowery

2.

Hak holowniczy

3.

Bagażnik dachowy z opcjonalnym uchwytem na rowery „Barracuda“

4.

Bagażnik dachowy z opcjonalnym uchwytem na deskę surfingową

5.

Torba na siedzenie

6.

Torba termiczna

7.

Wieszak na ubrania
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Duch przygody 
Toyotę Hilux cechuje niemal legendarna wszechstronność.
Akcesoria rozszerzają możliwości przestrzeni ładunkowej
i wzmacniają w Tobie ducha przygody.
Możesz wybrać między demontowanym a wzmocnionym
hakiem holowniczym. Każdy z nich można stosować
w wersjach z tylnym zderzakiem lub bez niego oraz
z opcjonalnym zestawem kabli. Odczepiany hak holowniczy
zapewnia uciąg do 2000 kg, natomiast hak wzmocniony
do 2800 kg.
Dla rowerzystów doskonałym rozwiązaniem jest tylny uchwyt
mocowany do haka holowniczego. Dzięki zastosowaniu
dodatkowej przystawki przedłużającej zmieści on nawet
trzy rowery.

Aerodynamiczny, aluminiowy bagażnik dachowy z blokadą
oferuje wiele rodzajów zastosowań. Jego montaż jest prosty
i umożliwia wykorzystanie szerokiego zestawu dodatków
uwzględniających platformy ładunkowe, uchwyty na kajak
lub deskę surfingową, uchwyt rowerowy oraz uchwyty na narty
w dwóch rozmiarach. Dostępne są również pojemniki na bagaż
lub narty, oba wyposażone w centralny zamek oraz otwarcie
od strony pasażera.
Wnętrze Toyoty Hilux można dodatkowo zaopatrzyć w torbę
na siedzenie z częścią odpinaną, którą nosi się jako plecak,
wieszak na ubrania umieszczany za zagłówkiem przedniego
siedzenia oraz torbę termiczną podłączaną do gniazda 12 V,
dzięki której napoje pozostaną – w zależności od potrzeby
– gorące lub zimne.
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Toyota Hilux

1

2

Trwałość i funkcjonalność 
Hilux pozwala przewieźć prawie wszystko w dowolne
miejsce. Akcesoria Toyoty sprawiają, że jest to bezpieczne,
łatwe i wygodne.
Twarda osłona przestrzeni bagażowej z orurowaniem
i blokowanymi zawiasami to połączenie stylu i praktyczności.
Optymalną funkcjonalność zapewnia zamykana, twarda osłona
aluminiowa firmy Mountain Top. Zabezpiecza ona przedmioty
umieszczone w skrzyni, a dzięki wykonaniu z wytrzymałego
aluminium z wbudowanymi szynami można na jej wierzchu
przewozić ładunki o wadze nawet do 100 kg.
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Miękka osłona przestrzeni bagażowej zabezpiecza ładunek
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz wzrokiem
przechodniów. Wykonana z czarnego, trwałego poliestru
doskonale pasuje do wykładziny przestrzeni bagażowej.

3

4

Doskonała ochrona Twoich rzeczy oraz łatwy dostęp do nich
to główne zalety, które zapewnia roleta firmy Mountain Top.
Jej automatyczne umocowanie umożliwia zablokowanie
w dowolnym położeniu, a dostępny opcjonalnie system
podziału przestrzeni bagażowej stanowi prosty i skuteczny
sposób zabezpieczenia ładunku przed przesunięciem.

1.

Twarda osłona przestrzeni bagażowej

2.

Aluminiowa osłona firmy Mountain Top

3.

Miękka osłona przestrzeni bagażowej

4.

Roleta firmy Mountain Top z opcjonalnym
systemem podziału przestrzeni bagażowej
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Toyota Hilux

1

Aranżacja przestrzeni
bagażowej 
Wyposażenie przestrzeni bagażowej obejmuje kilka
rodzajów wykładzin chroniących samochód i idealnie
dostosowanych do przewożenia każdego rodzaju ładunku.
Niezwykle odporna wykładzina przestrzeni bagażowej
nadaje się do przewożenia zwykłych ładunków i jest w pełni
zgodna z osłonami zakrywającymi skrzynię. Jeszcze lepsze
zabezpieczenie zapewnia wykładzina PCV firmy Mountain Top.
Wykonana z mocnego polietylenu (HDPE) ma powierzchnię
odporną na zarysowania, promieniowanie ultrafioletowe,
wstrząsy, smary i większość środków chemicznych.
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W przypadku bardziej wymagających ładunków lepiej
zastosować wykładzinę aluminiową firmy Mountain Top
posiadającą wzmocnione osłony polietylenowe na nadkola.
Można ją w prosty sposób połączyć z aluminiową pokrywą
przestrzeni bagażowej.
Wykładzina welurowa firmy Mountain Top upodabnia
przestrzeń bagażową do konwencjonalnego bagażnika.
Wykładzina ma powierzchnię odporną na zaplamienie, wodę,
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kwasy, tłuszcz, smary oraz środki chemiczne. Można zakryć
ją miękką osłoną, tworząc doskonałą i wygodną przestrzeń.
Lekkie, aluminiowe przedłużenie przestrzeni bagażowej firmy
Mountain Top umożliwia bezpieczny transport przedmiotów
wielkogabarytowych, a w razie przewożenia mniejszych
ładunków może służyć jako przegroda.

1.

Wykładzina przestrzeni bagażowej

2.

Wykładzina PCV przestrzeni bagażowej firmy Mountain Top

3.

Wykładzina aluminiowa przestrzeni bagażowej firmy Mountain Top

4.

Wykładzina welurowa przestrzeni bagażowej firmy Mountain Top

5.

Przedłużenie przestrzeni bagażowej firmy Mountain Top
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3
1.

Zabudowa poliestrowa z bocznymi szybami

2.

Zabudowa poliestrowa w wersji dostawczej

3.

Zabudowa poliestrowa z bocznymi drzwiczkami

Definicja przestrzeni
doskonałej 
Zabudowa przestrzeni bagażowej doskonale chroni
ładunek, nadając Toyocie Hilux wygląd samochodu
osobowego w wersji wagon.
Wszystkie wersje zabudowy przestrzeni bagażowej są
projektowane specjalnie dla Toyoty Hilux i umożliwiają montaż
bez konieczności przeróbek nadwozia lub zmian strukturalnych.
Dostępne są trzy trwałe konstrukcje obejmujące zintegrowane
relingi lub bagażnik dachowy. Niezwykle prosty demontaż
umożliwia odkrycie przestrzeni bagażowej i przewożenie
przedmiotów wielkogabarytowych.
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Dwie wersje zabudowy występują w kolorze nadwozia i mają
tylne okno, wewnętrzne oświetlenie oraz wnętrze pokryte
tkaniną, a ponadto boczne okna lub drzwiczki. Trzecia wersja,
dostępna wyłącznie w kolorze białym, nie ma okien i doskonale
nadaje się do przewożenia ładunku, który mogłby zniszczyć
inne rodzaje zabudowy.

Lista akcesoriów
Pojedyncza kabina
Bagażnik dachowy z dodatkami
Blokada koła zapasowego
•
Dodatkowe reflektory przednie
•
Dywaniki gumowe
•
Dywaniki welurowe
•
Felgi aluminiowe
•
Foteliki dziecięce
Hak holowniczy
•
Nakładki progowe
Nawigacja satelitarna Toyoty „full map” (TNS600)
•
Orurowanie progów
Orurowanie przestrzeni bagażowej
Osłona aluminiowa przestrzeni bagażowej (Mountain Top)
•
Osłona miękka przestrzeni bagażowej
•
Osłona podwozia
•
Osłona przedniego zderzaka
•
Osłona twarda przestrzeni bagażowej
Owiewki
•
Przedłużenie przestrzeni bagażowej (Mountain Top)
•
Roleta przestrzeni bagażowej (Mountain Top)
Skórzane gałki dźwigni zmiany biegów
•
Skórzane wnętrze
Stopnie boczne
System antykradzieżowy
•
System audio
•
System podziału przestrzeni bagażowej
•
System ułatwiający parkowanie (TPA400 i TPA800)
•
Śruby antykradzieżowe
•
Torba na siedzenie
Torba termiczna
•
Tylny uchwyt na rowery
•
Wieszak na ubrania
Wykładzina aluminiowa przestrzeni bagażowej (Mountain Top) •
Wykładzina PCV przestrzeni bagażowej (Mountain Top)
Wykładzina przestrzeni bagażowej
•
Wykładzina welurowa przestrzeni bagażowej (Mountain Top)
Zabudowa poliestrowa w wersji dostawczej
•
Zabudowa poliestrowa z bocznymi drzwiczkami
Zabudowa poliestrowa z bocznymi szybami
Zestaw głośnomówiący
•
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
•
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Samochody, akcesoria oraz parametry techniczne prezentowane w niniejszej publikacji mogą różnić się od modeli i wyposażenia dostępnego na lokalnym rynku.
W celu weryfikacji oferty należy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Toyoty (szczegóły dotyczące specyfikacji akcesoriów dostępne są również na stronie
http://newata.toyota-europe.com).
Wygląd oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana bez uprzedniej pisemnej zgody Toyota Motor Europe.
©2006 Toyota Motor Europe

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

0 801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

022 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności.
Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl Zapraszamy.
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